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Kung i nygammal konsertlokal
en inspirationstidning från Akustikmiljö I FALKENBERG AB till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer
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Säg hej till en ny bordsskärm, det senaste tillskottet i
skärmfamiljen ENTER. Serien kännetecknas av nytänkande
former, stabil konstruktion och hög ljudabsorption.
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På sidan sidan 4 får Akustikmiljö sola
sig i glansen av Tomas Ledin. Bolaget
hjälpte till att fixa akustiken på Rondo.

På sidan sidan 5 intervjuar vi tre
profiler om kopplingen mellan akustik
och arkitektur. I framtiden kanske alla
arkitekter använder matematiska modeller för att kunna höra hur byggnaden
låter innan den är färdigställd.

Många köper väldigt dyra anläggningar
för att få det perfekta ljudet i hemmabion
eller företagets konferensrum. På sidan
10 berättar Björn Melander på Akustikmiljö
att hemligheten bakom bra ljud kanske går
att finna i akustiken, istället för än dyrare
elektronikprylar.
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Hur bygger man ett modernt kontor i en
gammal lokal? Och hur skapar man en
personlighet av byggnaden? Mats Hansson på DAPstockholm berättar mer om
så kallad facility branding på sidan 14
när vi hälsar på i Egmonts lokaler i Solna.
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På sidan 22 berättar Jonas och Marcus
på Möbelverket hur de förenar traditionellt
hantverk med nya idéer. Och om en av
deras framgångar med ljudabsorberande
stolar till kronprinsessan Victorias vigsel.

På sidan 27 har vi som vanligt vår frågespalt. Nytt för i år är att vi börjat jobba allt
mer med Facebook som en kanal att möta
er inredare och arkitekter. Så följ oss där
eller kolla in spalten.
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AKUSTIK 03
Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Spiro kommunikation.

ansvarig utgivare Magnus Gustafsson, Akustikmiljö
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Sofia Eriksson, Olle Niklasson
fotografer Nicke Johansson, Linda Tengvall
illustratör Maria Kask
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,
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ET har blivit något av en tradition
för oss att presentera nyheter på Stockholm Furniture Fair. Förra året visade vi
ett unikt akustiskt forskningssamarbete mellan
Krydsrum Arkitekter, CITA och Akustikmiljö,
något du kan läsa mer om i detta nummer.
I år visar vi upp nya ENTER som nu har blivit
en hel familj av skärmar. Det senaste tillskottet i
familjen är en serie bordsskärmar som också kan
fås i den karakteristiska L-formen, precis som
golvskärmen. Det ska bli mycket intressant att
höra vad du tycker.
En trend vi jobbar vidare med är foto. Aldrig
förr har vi tagit så mycket bilder. Ett personligt
exempel: Jag ser min son ta fler foton av sina
barn på en vecka, än vad det finns bilder på mig
från hela min barndom! Så jag tror inte det är en
tillfällighet att vi vill använda foton allt mer när
vi inreder våra hem och arbetslatser. På Akustikmiljö började vi jobba med foto och textilklädda
ljudabsorbenter redan för sju år sedan. Och det
är en enorm utveckling vi har haft. Inredare och
arkitekter berättar att de nu har fått ett helt nytt
verktyg att arbeta med för att skapa
unika miljöer.
Slutligen vill jag tacka
alla arkitekter där ute som
verkligen brinner för att
rummet också akustiskt
ska vara trivsamt att
vistas i. På sidan 14
kan du läsa mer
om hur DAPstockholm arbetat med
Egmont för att
skapa en riktigt
bra arbetsmiljö.
Vi ses på mässan!

Magnus
Gustafsson
vd på
Akustikmiljö

MEDARBETARE I
Detta nummer
Olle Niklasson och Maria Kask är laget bakom vår tipsartikel om hur du får ett bättre ljud i hemmabion.

PEFC, EU Eco-label & Svanen.

Olle Niklasson är Sveriges ledande musikteknikjournalist. Har arbetat som musiker, kompositör och
producent både i Sverige och utomlands. Nu jobbar han
som journalist och har bland annat varit chefredaktör
på Musikermagasinet. Gillar god mat och har skrivit en
etymologisk kokbok, Lök på laxen.

Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.

Maria Kask tillbringar dagarna som grafisk designer
och illustratör i studion hemmavid. Om du är en flitig
hotellgäst har du på kvällarna kanske hört henne som
cocktail-sångerska! Maria gillar att bada. Tre gånger om
dagen, om hon själv får välja.

hemsida akustikmiljo.se
omslagsbild, illustration 2Entertain
adress Akustikmiljö, Box 77, 311 21 Falkenberg
telefon växel +46 (0)346-714850 Fax +46 (0)346-87988
e-post info@akustikmiljo.se
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Var tredje tycker
butikernas musik är avskyvärd
Det är en seglivad myt inom handeln att bakgrundsmusik främjar försäljningen.
En ny brittisk undersökning bland 1.000 kunder visar att varannan person har
lämnat butiker på grund av den störande musiken.
En tidigare undersökning av HRFs brittiska systerorganisation, Action On
Hearing Loss, visade att en av tre kunder avskyr bakgrundsmusiken i affärerna.
Att uppröra en tredjedel av sina kunder är ett allvarligt beslut att ta, konstaterar
den världskände ljudmiljöexperten Julian Treasure.
Tanklöst bakgrundsskval i butiker är ”pollution, not decoration” (förorening,
inte dekor), skriver han på sin blogg och ger istället ett antal tips om hur man bör
använda musik i kommersiella sammanhang.
• Missbruka inte musik/ljud. Spela riktig musik som väcker riktiga känslor. Ljudet
bör planeras lika omsorgsfullt som vi designar form, färg och ljussättning.
• Spela musik som stämmer överens med ditt varumärke.
• Anpassa ljudet efter situationen, lokalen, tidpunkten.
• Se till att ljudet tillför ett verkligt värde. Och kom ihåg – tystnad är också ett
ljud. Det kan vara värdefullt att erbjuda männiksor en stunds vila från buller.
• Testa och testa igen. Studera hur människor beter sig i olika ljudlandskap. Ofta
är det svårt att fråga vad de tycker om själva ljudet.
• När du har gjort allt rätt finns ytterligare en utmaning. Snåla inte in på din
ljudutrustning eller rummets akustiska kvaliteter.

Akustikmiljö har tagit fram akustiklösningen, ett 360 kvm stort tak med
svarta EcoSUND-absorbenter i trådgaller monterade som en solfjäder vilket ger
ett snyggt och sceniskt uttryck och framförallt – bra ljud.

Fyra av tio högskolestudenter
har problem med dålig ljudmiljö
Ljudmiljön på flera av landets högskolor är dålig, bland annat på biblioteken. Det

Showtime med
Tomas Ledin på Rondo
Efter en helt utsåld höst fortsätter Tomas Ledins scenshow på Rondo under våren 2012 fram till den 12 maj. Mottagandet har varit fantastiskt, från både publik
och kritiker. Drygt 50.000 personer har hittills sett SHOWTIME.
– Hösten på Rondo har varit överraskande, skitkul och helt magisk. Både för

visar en undersökning som presenteras i dag av Hörselskadades Riksförbund.
Fyra av tio studenter som svarat på enkäten besväras av störande ljud och lika
många har svårt att höra vad föreläsaren säger.
Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande, tycker att okunskapen om
vilka problem bullret skapar är för stor i samhället.
– Vi behöver städa upp i den ljudmiljö vi har och vi kommer att vända oss till
regeringen och önska att de tillsätter en bullerkommission med experter och

mig och mina musiker. Från premiären och framåt har vi stått där, utsålda hus,

sakkunniga som ger oss lite riktlinjer inför framtiden om hur vi ska jobba med det

kväll efter kväll, inför en makalöst skön publik. Vi nästan drunknar i allsång,

här, säger han.

glädje, jubel och kärlek! Bara att bocka, buga och tacka, säger Tomas.
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KÄLLA: Action on hearing-loss

procent av 1.000 tillfrågade britter har någon gång lämnat en
butik på grund av störande musik.

LJUDMiljö 05
Project the Future

ARKITEKTUR+
AKUSTIK=
PROJECT THE FUTURE

text Sofia Eriksson foto Patric Gustafsson & Krydsrum

Hur ljudsätter man arkitektur? Hur gör man akustik synlig?
Och hur kombinerar man de två så att alla förstår att de går
hand i hand? Svaret är Project the Future.
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n soluppgångsfärgad böj.
Det var vad som mötte
besökarna i Akustikmiljös monter på Stockholm
Furniture Fair förra året.
Namnet på installationen var Project
the Future – ett samarbete mellan
forskare, arkitekter och Akustikmiljö.
En konstruktion i mdf, aluminium,
tyg och ljudabsorbenter med uppgift
att visa hur ljud ser ut – och hur en
konstruktion kan låta. Besökare kunde
gå in i böjen och uppleva hur ljudet
förändrades runt omkring dem, höra
och se hur ljud kan formas, styras och
till och med riktas med enkla medel.
Många förvånades över hur olika ett
rum kan låta, och fick sig möjligen
en och annan tankeställare om hur
ljudet på jobbet, hemma och i skolan
påverkar en.

Dansk forskning bakom
Bakom böjen i Akustikmiljös monter

döljer sig digital akustisk forskning,
arkitektoniskt nytänkande och avancerad produktionsteknik. Alltihop
började på en dansk distorsionsfestival
året innan. Akustikmiljö hade via den
danska samarbetspartnern arkitektbyrån Krydsrum kommit i kontakt med
CITA, ett danskt centrum för IT och
arkitektur vid Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design och Konservering i Köpenhamn
och dess installationsprojekt Project
Distortion. Med den ville man visa hur
arkitektur och akustik hänger ihop,
och hur man med digitala verktyg kan
skapa och utvärdera olika ljudmiljöer
tidigt i en byggprocess. Resultatet
blev en stor rumsavdelare, en flyttbar
tunnel, skapad av ett antal koner, vars
olika materialegenskaper påverkade
ljus och ljud.
– Inuti är den klädd med glansigt
guldpapper, och utanpå med vår
50 millimeters Sund ljudabsorbent,

berättar Patric Gustafsson, produktionsansvarig på Akustikmiljö. Den är
lätt men ändå stabil – man kan till exempel både klättra på den och hänga
den i taket.
Arkitekturdesignmiljön är tyst. De
digitala verktygen
ljudsätter den. Det
här är ju ett sätt
för arkitekter att
förbättra sin
design och ge den
ytterligare en
dimension.
Brady Peters är
arkitekt och
doktorand och har i
sin forskning skapat
digitala verktyg som
gör det möjligt att i
virtuella miljöer testa
olika akustiska
förutsättningar.

Ett sätt att
visualisera akustik
Project Distortions syfte var att
visualisera akustik. Hur man kan slå
sönder ljudvågor och diffusera ljudet,
med resultat att rummet upplevs som
större, eller absorbera ljudet så att
rummet upplevs som mindre – och att
detta kan uppnås med arkitekturens
och akustikens hjälp.
– Den blev som en stor lekplats där
man upptäckte och upplevde olika
saker, säger Patric Gustafsson. I en
visuellt spännande miljö kunde man
uppleva ett lugn samtidigt som man
tydligt kände hur ljudet förändrades.
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fakta
Project Distortion
Project Distortion var från början en installation på en festival i Köpenhamn. Den sådde också fröet till ett vidare samarbete mellan forskning,
arkitektur och akustik, där Akustikmiljös ljudabsorbenter används för
att visa hur ljudmiljöer lätt kan förändras.

Digital simulering
CITA, som var en av huvudaktörerna
bakom Project Distortion, är en dansk
forskningsinstitution för digital arkitektur. Det innebär att man med hjälp
av digital simulering skapar och testar
olika material som kan komma till
nytta i olika konstruktioner.
– Digital produktion har en stor
potential när man skapar något som
inte ska massproduceras, säger Martin
Tamke, docent i arkitektur vid CITA.
Till exempel byggnader. De är väldigt
sällan lika varandra, och de har alltid
olika förutsättningar beroende på åt
vilket håll de vetter, om rummen är
högt upp i huset eller på bottenplan.
Digital design kan ta hänsyn till varje
rums förutsättningar, till exempel vad
gäller akustik. Med hjälp av simulering i datorn kan man testa hur ljudet
påverkas av designen.
Project Distortion ser han som en visualiserad testverksamhet – här kunde

alla inblandade fysiskt uppleva hur
arkitektur kan påverka akustik, och att
de går hand i hand. Det ena kommer
inte före det andra.
– Det är ett sätt att tänka som vi
försöker lära ut. Inkluderar man
akustiken tidigt i processen blir det
framgångsrikt. Men börjar man för
sent blir det fel, slår han fast.
Nytt område
Att digitalt simulera akustik är ett
relativt ungt forskningsområde.
Brady Peters håller just nu på med en
doktorsavhandling vid CITA i ämnet.
Han är arkitekt i grunden och jobbade
i London, utan särskild inriktning på
akustik, när CITA hörde av sig och
ville utveckla digitala verktyg för att
utforska akustik i arkitektur.
– Min forskning fokuserar på hur
arkitekter kan designa för ljud med
hjälp av datorn, förklarar han.
Det handlar om att översätta den

Inkluderar man
akustiken tidigt i
processen blir det
framgångsrikt.
Men börjar man
för sent blir det fel.
Martin Tamke är
docent vid CITA,
Centrum för IT och
Arkitektur, som ligger
bakom Project
Distortion och
Project the Future.

akustiska målbilden i arkitekturtermer. Alltså: vi vet hur vi vill att det ska
låta – hur ska man då bygga? Till sin
hjälp har han ett antal egenutvecklade
digitala verktyg som ger möjlighet att
rita och testa i virtuella miljöer.
– Arkitekturdesignmiljön är tyst. De
digitala verktygen ljudsätter den, säger
Brady Peters. Det här är ju ett sätt för
arkitekter att förbättra sin design och
ge den ytterligare en dimension, och
intresset är stort.
De digitala verktygen fungerar
likadant som ett verktyg som man ritar
linjer med i dataprogrammen och ger
designern fria händer att testa.
– Alla arkitekter arbetar ju digitalt
numera, och med hjälp av de digitala akustiska verktygen kan de testa
sig fram och snabbt analysera. Man
skapar ett arkitektoniskt koncept och
sedan kan man utforska det i digitala
modeller i datorn.
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På Stockholm Furniture Fair i februari 2011
ställde Akustikmiljö ut Project the Future – en
installation som visar hur akustiskt utformad
arkitektur kan påverka ljudmiljön.

Skapar bättre kommunikation
Digitalt arbete i hela kedjan, från
ritbordet till minsta detaljutformning,
ger inte bara en enorm potential att
testa olika förutsättningar, det förbättrar också kommunikationen, säger
Martin Tamke.
– I en byggprocess uppstår ofta missförstånd och det är ibland långt mellan
designer, ingenjörer och tillverkare,
och många mellanrum att överbrygga.
Arbetar man digitalt skapar man
genvägar och en mer sammanhållen
process. Det ger nya möjligheter till
feedback, samarbete och utveckling.
Ibland är inte erfarenhet och magkänsla nog – man måste våga testa nytt,
utvärdera och återkoppla.
Project the Future
Tankarna bakom Project Distortion –
de digitala arbetssätten, visualiseringsmöjligheterna – ledde till att Akustikmiljö ville visa upp något liknande på

Möbelmässan i Stockholm förra året.
– Vi ville använda oss av den
danska arkitektbyråns nytänkande
och lekfullhet, kombinerat med Martin
Tamkes kunskaper och Brady Peters
examensarbete. De fick fria händer att
rita något till vår monter, säger Patric
Gustafsson.
Det resulterade i Project the Future.
– Det huvudsakliga designkonceptet är att genom att ändra form och
material kan vi skapa olika akustiska
förutsättningar, olika ljudrum. När
besökaren går runt i installationen kan
han eller hon själv uppleva olika typer
av ljud och direkt se vad som påverkar,
säger Brady Peters.
Inuti består Project the Future av
tyglaminerade Sund ljudabsorbenter
i färgskala från ljust gult till mörk
orange, vilket ger ett soligt, varmt
och omfamnande intryck. På utsidan
däremot är det mdf och aluminiumplåtar varvat, med ljudabsorbenter i

Den blev som en
stor lekplats där
man upptäckte och
upplevde olika
saker. I en visuellt
spännande miljö
kunde man
uppleva ett lugn
samtidigt som man
tydligt kände hur
ljudet förändrades.
Patric Gustafsson är
produktionsansvarig
på Akustikmiljö.
Han arbetar mycket
med utveckling av
produkter och
material.

olika spår.
– Man riktade högtalare och ljus mot
en viss punkt av konstruktionen för att
visa att man kan rikta både ljus och
ljud, säger Patric Gustafsson. Det blev
effektfullt. Det är svårt att förklara
akustik, men det pedagogiska i att visa
hur man kan rikta ljud precis som ljus
gav många en aha-upplevelse.
Samarbetet fortsätter
Att arbeta tillsammans med forskare
och arkitekter har varit mycket givande, säger Patric Gustafsson.
– Det är lätt att man i sitt dagliga
arbete ser saker med skygglappar. I ett
sådant här samarbete lär man sig att ta
bort dem och tänka utanför ramarna.
Brady Peters håller med.
– Vi ser på akustik på samma sätt –
som något som man ska hylla och som
ska synas i stället för att döljas.
Project the Future har ställts ut på
Arkitekturhögskolan i Köpenhamn och

TIPS &
RÅD

SNYGGARE LJUD
Följ oss på facebook

Monterbygge inför Stockholm Furniture Fair 2011.

ska den åttonde mars visas på galleriet
ggggallery (www.ggggallery.com) i
samma stad. Samarbetet mellan de
danska forskarna och Akustikmiljö
fortsätter. Patric Gustafsson tycker att
det har varit ett lärorikt och fruktsamt
arbete.
– Ju mer vi kan se på arkitektur och
akustik som ett gemensamt område,
desto bättre blir vi. Det här visar oss
att det är lätt att integrera ljudabsorption i arkitekturen, och hur vi som en
följd kan töja våra produktionsmöjligheter, säger han.
Det finns mer att utforska i kombinationen akustik och arkitektur, säger
Brady Peters.
– Ljud måste bli en självklar del av
bygg- och konstruktionsprocessen. Vi
vill ge arkitekter ett sätt att förstå hur
deras rum låter så att de ser ljud som
en ren designutmaning. Det i sin tur
hoppas jag leder till en djupare förståelse av kopplingen mellan yta och ljud,

så att vi i framtiden kan skapa ännu
bättre ljudmiljöer.
Och framför allt att akustik blir något
som tas med i beräkningen från
början.
– Många gånger är det så att eftersom akustik inte syns, tummas det
på den. När man sedan flyttar in i en
lokal och inser att det finns problem
med akustiken är det svårt att göra
något åt det utan att det märks. Tänker
man på det från början är det en del
av konstruktionen, och det är det vi
vill visa med Project the Future, säger
Patric Gustafsson.
– Vi som är forskare, arkitekter och
ingenjörer försöker hela tiden hitta
bättre sätt att skapa bästa möjliga
förutsättningar för dem som befinner
sig i stora öppna rum, som till exempel
i skolan eller i kontorslandskap, säger
Brady Peters. n

VI HJÄLPER
TILL MED TIPS
OCH RÅD I DITT
PROJEKT. DU
FÅR KONKRETA
EXEMPEL PÅ
HUR MAN KAN
SKAPA LYCKADE
MILJÖER –
AKUSTISKT OCH
VISUELLT.

facebook.com/akustikmiljo
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Så fixar du akustiken i ditt

hemmabiorum
text Olle Niklasson illustration Maria Kask

Skärmarna blir större, förstärkarna kraftfullare och kablarna dyrare
men det är rummets egenskaper som avgör hur bra ditt
hemmabiosystem kommer att låta. Björn Melander på Akustikmiljö
lär dig att enkelt fixa akustiken i ditt lyssningsrum med hjälp av
högtalarplacering och absorption.

1.

Rummet
– Vi utgår från ett befintligt rum eftersom det är
situationen de allra flesta befinner sig i. Inget rum är
det andra likt och varje rum har sina unika egenskaper, däribland något man brukar kalla egenresonansfrekvens, det vill
säga en frekvens som förstärks eller släcks ut oproportionerligt mycket
beroende på var i rummet man befinner sig. Var i spektrat den frekvensen befinner sig har med rummets storlek och proportioner att göra
men generellt kan man säga att det är de låga frekvenserna med mest
energi som är de mest svåra att reglera.
Rummets storlek har också inverkan på hur mycket bas det rent
fysiskt kan hantera och därför ska du alltid utgå från rummets volym
när du väljer högtalare.

2.

Högtalarplacering
– Har du möjlighet, se till att högtalarna spelar
mot en kortvägg. Det är där du ska placera skärm,
center och fronthögtalare. När du sedan placerar ut
högtalarna kan du utgå från en tänkt cirkel där lyssningspositionen är
mittpunkten. På så sätt kommer varje högtalare (utom suben) att få
samma avstånd till lyssningsposition. Avståndet mellan högtalare och
vägg kommer att påverka framförallt basresponsen och en tumregel
brukar vara att man sätter högtalarna tätt mot väggen i ett litet rum
och 1,5 meter eller mer från väggen i ett större, men räkna med att du
kommer att behöva dämpa ytan bakom hur du än bär dig åt eftersom
bas och låga mellanregistertoner till skillnad från mellanregister och
diskant är rundstrålande och saknar riktverkan.
Med centerhögtalaren i mitten rakt fram placerar du sedan fronthögtalarna 30° utifrån en tänkt linje från lyssningspositionen mot

centerhögtalaren. Bakhögtalarna placeras sedan på 110° avstånd från
samma centrumlinje. Samtliga högtalare utom suben ska placeras i
öronhöjd. Eftersom ingen vill ha en centerhögtalare mitt i bilden får
man kompromissa och placera den i underkant av skärmen men rikta
den snett uppåt mot lyssningspositionen.
Många vill ha en så stor bildyta som möjligt men man ska komma
ihåg att det sker på bekostnad av ljudet eftersom fronthögtalarna då
många gånger kommer att hamna för långt isär för ett bra stereoperspektiv och dessutom för nära sidoväggarna vilket ofta ger upphov till
oönskade reflexer. Det är också viktigt att avståndet mellan högtalare
och vägg är lika på båda sidor. Symmetri är a och o när det gäller
stereoperspektivet.
För att hitta rätt placering av suben finns flera sätt men vad det
handlar om är att hitta det ställe i rummet där man får jämnast basrespons. Du kan göra detta genom att ställa suben i lyssningsposition
och spela upp ett stycke musik med fyllig bas som du är väl förtrogen
med samtidigt som du går runt på knä – kom ihåg, öronen i lyssningshöjd – tills du hittar ett ställe där basregistret låter bra. De ska inte
låta klent eller ihåligt och heller inte överdrivet bumligt utan jämnt
och fylligt. Du kan också göra samma sak genom det sinussvep som
många surroundreceivrar kan spela upp. Där basen låter bra ställer du
suben.

3.

Absorption
– Nu är det dags att dämpa rummet för att få bort så
mycket av de tidiga ljudförvrängande reflexerna som
möjligt. Det är nämligen inte bara direktjudet från
högtalarna som når dina öron utan också reflekterande ljud från alla
möjliga ytor i rummet. Problemet är att det reflekterade ljudet når öro-
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12 Akustik TIPSAR

Hemmabio & Konferensrum

TRIPLE

VERTIKAL

PRINT

NIVÅ

TRIPLE absorbent är effektiv på att
dämpa sidoreflexer tack vare att
den sticker ut 220 mm från väggen.
Ytskiktet som är laminerat kan fås i
flera olika utföranden. Används ofta i
hem-, studio-, kontors- eller skolmiljö.

Lamellgardiner är vanligt förekommande i många olika miljöer och passar bra om du har stora glaspartier
i ditt hemmabiorum. Att kombinera
funktionen hos en vanlig lamellgardin
med god akustik gör hela produkten
så mycket mer praktisk då den blir
effektiv på många sätt.

print är en ljudabsorbent som passar bra när man vill att biorummet
ska se ut som ett riktigt hem – med
tavlor. Välj mellan ett motiv i vår
bildbank eller använd en egen bild/
bildtema för att skapa just den miljö
du tänkt dig. PRINT går att beställa
med synlig eller dod ram.

NIVÅ är en fondvägg framtagen i
samarbete med tre designers - Camilla
Tillberg, Gill Weibull och Maria Holmgren. idén var att skapa en ljudabsorbent där form var lika viktig som
funktion. Resultatet är en spännande
olikformad väggmodul i polyesterfiber
med en flockad yta i olika nivåer.

Gardiner och växter absorberar ofta bara i diskanten medan
övrigt frekvensområde lämnas obehandlat. Det är därför ljudabsorbenter behövs, säger Björn Melander.

nen och hjärnan lite senare än direktljudet och vad gäller de volymstarka förstareflexionerna blir de extra jobbiga för hjärnan att skilja ut
från direktljudet och resultatet blir att du upplever ljudet som diffust.
För att ta hand om direktreflexer från huvudparet ska du börja med
att sätta upp absorbenter på rummets långsidor. Här tar du hjälp av
en kompis som med en spegel av någorlunda storlek flyttar denna från
den ena främre högtalaren bakåt mot lyssningspositionen – hela tiden
i öronhöjd. När du ser högtalaren i spegeln vet du också var reflexen
träffar väggen och det är där du ska sätta absorbenten. För att öka
effektiviteten på absorbenten ska den placeras en bit ut från väggen
med en luftspalt som är lika bred som absorbenten är tjock. Det här
förbättrar absorptionsegenskaperna framförallt i det lägre registret.
Bakom nacken sätter du sedan en annan bredbandsabsorbent som
tar bort huvudhögtalarnas reflex mot bakväggen. Det här gör du dels
för att ta bort den störande reflexen från huvudhögtalarna, dels för
att de bakre högtalarna ska få arbeta så ostört som möjligt. Också här

monterar du absorbenten med en luftspalt till väggen.
Så till sist området bakom huvudpar och centerhögtalare. Här
kommer du att få en oönskad spridning av bas och lågt mellanregister
mot väggen bakom fronthögtalarna och därför sätter du en eller flera
bredbandsabsorbenter, med luftspalt, också på den väggen.
Var också noga med att använda riktiga absorbenter. Skumgummiplattor, tjocka draperier och liknande tar bort alldeles för mycket av både
det högre mellanregistret och den diskant som vi absolut vill behålla.
Generellt tappar ett allt för dämpat rum klang och låter livlöst. En
tumregel brukar vara att cirka 30 procent av lyssningsrummets väggar
ska vara dämpade (med riktiga ljudabsorbenter!).
När du har gjort detta återstår visserligen några kritiska punkter i
rummet, framförallt rummets hörn, som man bör skära av med ytterligare absorbenter, men just nu tycker jag du ska ta en paus i arbetet.
Slå dig ner i soffan istället och sätt på lite musik. Du kommer att
upptäcka att ditt rum aldrig har låtit bättre. n
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Mer eco, mindre eko
EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter.

Miljövänlig

Inga farliga fibrer

EcoSUND® är tillverkad av återvunna PETflaskor och växtfiber.

EcoSUND® släpper inte ifrån sig fibrer som
kliar eller irriterar och som kan ge upphov till
allergier.

Inget läckage
EcoSUND® är helt fri från lim/bindemedel och
avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt
EcoSUND® är inte känslig för fukt och väta
och kan därför varken ruttna eller mögla.

Passar känsliga miljöer
EcoSUND® ljudabsorbenter är därför utmärkta
för sjukhus, skolor och förskolor såväl som
kontor och offentlig miljö.

14 Akustik hälsar på
Egmont & Nordisk Film
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Varumärkesljud på

EGMONT
Stora krav från beställaren fick
DAPstockholm att hitta udda
lösningar varav en till och med
skapade en helt ny produkt när man
inredde mediakoncernen Egmonts nya
kontor i Solna norr om Stockholm.
text Olle Niklasson foto Linda Tengvall

S

tora krav från beställaren fick DAPstockholm att
hitta udda lösningar varav en till och med skapade en helt ny
produkt när man inredde mediakoncernen Egmonts nya kontor
i Solna norr om Stockholm.
Egmont är en av Skandinaviens största mediekoncerner med produktion av både tidningar, böcker, filmer, biografer, interaktiva spel
och tv-kanaler. Med verksamheter utspridda på flera adresser gav
man hösten 2009 DAPstockholm uppdraget att rita ett nytt kontor
som skulle samla allt under ett tak.
Den före detta industrifastigheten i Solna var inte den första
lokalen man tittade på däremot kändes den omedelbart rätt, berättar Mats Hansson, ansvarig arkitekt hos DAPstockholm, just som vi
kliver ur hissen på våning 5, där Egmonts tagline ”We bring stories to
life” bokstavligt talat står skrivet i neon på väggen.

16 Akustik hälsar på
Egmont

Vi var måna om att behålla så mycket som möjligt av
den lite råa industrikänsla som fanns i lokalerna, säger
Mats Hansson på DAPstockholm.

DAPstockholm var med redan när Egmont
började leta efter lokal och skissade på
olika lösningar på vägen.

– Egmont ville att vi skulle skapa en tydlig brand-profil och var inte
intresserade av kontor som såg ut som standardkontor och därför var
vi måna om att behålla så mycket som möjligt av den lite råa industrikänsla som fanns i lokalerna.
Detta, tillsammans med det faktum att det var ganska lågt i tak,
gjorde att man ville undvika att sätta in ett innertak vilket redan där
innebar en stor utmaning när det gällde ljudmiljön. Man hade flera
samtal med Audio Data Labs Ingemar Ohlsson, akustikkonsulten i
bygget, hur man skulle försöka samordna akustikplattor med installationer och belysning, och hans första bud var att fylla taket till 90
procent med direktlimmade 600 x 600 x 40 millimeters absorbenter.
För Mats Hansson hade det varit lika med att ha ett innertak så han
försökte förhandla ned siffran och efter en modellberäkning kom man
fram till att 70 procent skulle räcka.
Mats Hansson drar en suck när han tittar upp mot taket.
– Det är nästan så att varenda platta är ditritad efter ett bestämt
mönster.
Femte våningen innehåller förutom reception och mötesrum
också personalmatsalen, mer eller mindre en garanterad slammerkälla. Matsalen är precis som allt i de fyra våningarna färgkodad i Eg-

monts rött, vitt och svart, och här har man försökt få ned ljudvolymen
genom att ta ett lätt standardunderrede och sedan låta ett snickeri
specialtillverka bordsskivor i trä med ytskikt av desktop-linoleum som
ger ifrån sig så lite ljud som möjligt
Vid receptionen ligger också Egmonts visningsrum. En biosalong i
miniatyr med filmduken på en av långsidorna och istället för biofåtöljer har man stoppat in Blå Stations Barbapappaliknande Oppo O50A.
Förutom några akustikplattor i taket saknar rummet egentliga akustikåtgärder men låter enligt Mats Hansson fantastiskt bra.
Till sjätte våningen kommer man via en svart spiraltrappa i stål
som går genom alla fyra planen. Trappan är nästan helt befriad från
det obligatoriska sjungande klånket tack vare att stegen klätts med
en dämpande gummiepoxyblandning och att stålpelaren som bär upp
konstruktionen fyllts med betong vilket minskar resonansen avsevärt.
I våning 6 sitter Nordisk Film och för att markera detta är gångmattorna utformade som 36-millimeters filmremsor. Arbetsplatserna är
ordnade i par längs fönsterbanden med en korridor mellan sig och
mötesrummen längre in i våningsplanet. Här har DAPstockholm tillsammans med Akustikmiljö tagit fram en smått genialisk lösning och
kombinerat en avskiljare som samtidigt är en ljudabsorbent.
– Vi ville ha avskärmning mot korridoren men samtidigt inte stänga
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LOD, akustiska lamellstavar dämpar ljudet och
skärmar av arbetsplatserna på ett effektivt sätt.

av helt. Vi hade några materialprover på kontoret och efter lite funderande på om det inte gick att göra ett draperi av en akustikplatta
kontaktade vi Magnus Gustafsson på Akustikmiljö som gjorde en
prototyp och det visade sig fungera utmärkt.
Lamellstavarna är samma 50-millimetersabsorbent av EcoSUND
som använts på flera andra ställen i kontoret. De har skurits i
50-millimetersstavar och hängts upp med 40 millimeters luft i mellan. I botten på varje stav finns en ficka med en metalltyngd i som
ska se till att stavarna hänger absolut lodrätt.
Våning 4 hyser Egmonts administration och inredningen är i
princip utformad som två våningar upp. Det som omedelbart skiljer
för ögat är gångmattorna som här fått ett mönster av stiliserade
skrivmaskinstangenter. Här sitter också Egmonts säljare placerade
fyra och fyra, med motstående skrivbord, och där har DAPstockholm
inte bara lamellabsorbenter ut mot korridoren utan också mellan
skrivborden eftersom säljarna tyckte de störde varandra.
– Det är svårt att avgöra innan man är på plats för det är ändå det
öppna kontorets idé, att man ska kunna ställa sig upp och få direktkontakt istället för att gå upp ur stolen, gå ut genom dörren och in
genom en annan. Det blir en helt annan kommunikation.

Självklart finns på planet också mötesrum som är helt stängda och
mycket väl dämpade för planerade möten. Rummen har bland annat
ljudabsorberande anslagstavlan Collage.
I den nedersta våningen sitter redaktionerna för Egmonts tidskrifter och man märker direkt att det är en helt annan puls och också en
annan ljudnivå men här finns också exempel på uppfinningsrikedom
när det gäller akustiken.
– Det var ett krav att redaktionerna skulle ha storyboards i innerväggarna och eftersom Ingemar Ohlsson menade att ljudet skulle
komma att studsa som i sicksackmönster längs korridorerna slog vi
två flugor i en genom att göra storyboards av ljudabsorbenter.
Vi har slagit oss ned i en sittgrupp utanför en av Egmont
Tidskrifters redaktionskorridorer. Plötsligt hoppar en stark röst ut ur
det allmänna sorlet. Är det ett akustiskt problem? Kan vara. Men det
kan också vara att den personen har ett sätt att argumentera som
gör att volymen höjs oproportionerligt. Eller att han har en dålig
telefon. Eller att den han pratar med står i en bullrig gatukorsning
och båda försöker överrösta trafiken. Det går inte att förutse eller
förebygga alla situationer.
DAPstockholm hade ett problem med ytorna runt kaffemaski-
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Väggtavlorna fungerar både som
storyboards och som ljudabsorbenter.
Tillverkade av 50 mm EcoSUND-kärna.

Ett buller som kommer från en
väldefinierad källa kan hjärnan sortera
ut och lära sig att inte ta notis om.
nerna. Det berodde dels på att maskinerna som mal bönorna för en
massa oväsen, men också att det är platser där folk samlas och det gör
att volymen drar iväg.
– Den där typen av stationer är alltid svåra. Maskinerna är en sak
men de är också sociala ytor, folk står och pratar. Hur väljer man där?
Det ansågs som ett stort problem i början och Audio Data Lab tog
fram en lösning som emellertid ännu inte satts på plats. Kaffemaskinen har inte blivit tystare, men personalen har slutat klaga. Ett buller
som kommer från en väldefinierad källa kan hjärnan sortera ut och
lära sig att inte ta notis om. Där är kaffemaskinen. Ett odefinierat buller kommer att vara ett ständigt pågående störningsmoment.
För DAPstockholm var Egmont-kontoret den typ av
projekt som man är extra mån om att genomföra. Man var med redan
när Egmont började leta efter lokal och skissade på olika lösningar
på vägen. Det låter dyrt men Mats Hansson menar att det lönar sig i
längden.
– Den fasen kostar inte så många timmar och det handlar ju inte om
att hyra vilka kvadratmeter som helst. Det ska dels vara en lokal som
passar för verksamheten, men det ska också vara möjligt att sätta en
tydlig prägel på lokalen som stämmer med vad Egmont står för – det vi
kallar facility branding – och där behöver man en tränad arkitekt.
Efter man hittat lokalerna deltog Mats Hansson och hans kollegor
också i upphandlingen. Inte för att hindra någon annan från att vara

med i processen utan för att kunden ska ha råd med det DAPstockholm
föreskrivit.
– Vi tvekar inte att sticka ut hakan och agera i en budgetprocess,
allt för att värna om projektets budget och kvalitet samt beställarens
ekonomi.
Det har gått ett år sedan Egmont flyttade in med alla sina avdelningar i Solna men DAPstockholm är fortfarande engagerade projektet. Jag
frågar när de släpper ett projekt.
– När kunden slutar ringa… Nej, inte så, men det finns ju ett liv
efter inflytten också och det är ju drömmen att man får vara med hela
vägen. Inte minst för att se till att kunden inte börjar hitta på en massa
egna lösningar på saker man faktiskt tänkt rätt från början. n
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47

KÄLLA: HRF

procent undviker caféer
och restauranger där de
vet att ljudmiljön är dålig.
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för både öga och miljö

NIVÅ
Diffusion och absorption i tre dimensioner.
Design av Allrum, Camilla Tillberg, Gill Weibull & Marie Holmgren.
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Möbelverket

Var så god och sitt. Jonas Olsson och Marcus Sjögerén driver
Möbelverket och designar bland annat ljudabsorberande
stolar för offentlig miljö.

23

text Sofia Eriksson foto Nicke Johansson/Svenning Svenningsson

Gammalt hantverk
– nya idéer
Möbelverket tillverkar stolar med
inbyggd ljuddämpning

Den ene tröttnade på ingenjörsbanan, den andre på
att konsulta. De valde att bli möbelsnickare och har
hittat sin nisch i genuint hantverk för offentlig miljö.
Och kryddar det med smarta lösningar.
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Stolarna Josef och Lola har blivit storsäljare till
bland annat kyrkor. För att dämpa skrapljud från
stolar och skor har ljudabsorbenter från Akustikmiljö placerats under sitsen.

A

lldeles nedanför Sjöfartsmuseets stora sidotrappa i Göteborg, på en
återvändsgata med havsutsikt, ligger
Möbelverket. Det är en anrik hantverksgata
– på hörnan ligger en möbelverkstad, och
Möbelverket delar lokaler med en av Göteborgs få förgyllare. Hit flyttade Jonas Olsson
och Marcus Sjögerén från sitt eget snickeri i
Falkenberg för att kunna koncentrera sig på
nya designer, produktutveckling och försäljning. För det har, som det heter, lossnat för
Möbelverket nu.
Men vi tar det från början. 2002 träffades
Jonas och Marcus på möbelsnickeriutbildning
i Grebbestad efter att ha tröttnat på sina respektive tidigare karriärval. Marcus hade en
bakgrund från möbelbutiken Room i Stockholm, både som anställd och konsult, och har
alltid hållit på att konstruera möbler – till och

En stor del av jobbet handlar om att hitta smarta
lösningar på kundens problem. Möbelverket har uppfunnit ett kopplingsbeslag för kyrkstolar på rad.

med i lego som liten. Jonas kom direkt från
Chalmers och en utbytestermin i Italien som
fått möbelintresset att vakna.
– Under utbildningen insåg vi att vi ville
starta eget tillsammans, säger Jonas. Men att
det skulle möbler till offentlig miljö, det var
inte självklart.
Med sig in i det gemensamma företaget
hade Jonas stolen Lola, en klassisk men ändå
nätt stapelbar stol i ask. Tillsammans fortsatte de att designa och rita möbler, främst i ask
och ek, både till offentliga miljöer och privatpersoner. Sakta växte kundkretsen. Sortimentet utökades med bord, bänkar, skrivbord, en
förvaring och flera specialdesigner.
Och så, 2010, fick de prestigeuppdraget
att leverera Lola-stolar till inget mindre än
Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels

Ljudabsorbenten trycks fast under sitsen
och fångar direkt upp ljud på golvnivå.

vigsel i Storkyrkan i Stockholm.
200 stolar signerade Möbelverket blev
suttna på av världens kungligheter och kändisar. Bara det en fjäder i hatten, men medieuppmärksamheten runt stolleveransen ledde
också till att en annan kyrka hörde av sig. En
kyrka med ett specifikt inredningsproblem.
Skallsjö kyrka i Floda skulle renovera sitt
kyrkorum och hade bestämt sig för att byta ut
de traditionella kyrkbänkarna mot enskilda
stolar. På det sättet skulle man få ett mer
flexibelt rum. Dock insåg man att den flexibilitet och rörlighet som stolar innebar, också
skulle medföra en hel del mer stolskrap och
oväsen, som i ett stort kyrkorum med ekgolv,
stenväggar och högt i tak skulle innebära ett
rejält störningsmoment.
– Man har blivit mer och mer medveten om
ljudet och ljuddämpning i kyrkor och andra
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Den nyrenoverade Skallsjö kyrka bytte ut sina kyrkbänkar mot ljudabsorberande
stolar från Möbelverket. Stolar i stället för bänkar gör kyrkan mer flexibel – men
förändrar också ljudbilden när stolar flyttas och skrapar mot golvet. Att dämpa
sådana ljud blev en viktig del av produktutvecklingen av stolen Josef. Stolarna
gjordes dessutom lite bredare och försågs med något högre rygg än normalt för
ökad komfort. I kyrkor sitter man ju ofta länge.

Miljö, ekologi och närproducerat är viktigt för
Möbelverket. Stolarna tillverkas i Tibro och behandlas med till exempel naturlig, pigmenterad
vaxolja. Sitsen sys i Falkenberg.

liknande offentliga rum de senaste åren,
säger Marcus. Och I Skallsjö kyrka blev det
väldigt tydligt att man behövde göra något eftersom man tog bort de klädda kyrkbänkarna,
vilket innebar att ljudet blev så mycket högre.
Efter några produktutvecklingsturer fram
och tillbaka bestämde sig Skallsjö kyrka för
en nyutvecklad variant av Lola, Josef. En
lite bredare stol men högre rygg för ökad
sittkomfort, viktigt när man ska sitta still
länge. Stolen fick namn efter möbelsnickarnas skyddshelgon.
Men problemet med ljuddämpningen
återstod fortfarande att lösa.
Några år tidigare hade Jonas och Marcus
gått en utbildning hos Exportrådet och då
träffat på Akustikmiljö.
– Vi har alltid varit lite nyfikna på det Akus-

tikmiljö gör, vi har varit på besök i fabriken
och har nog haft idéer om samarbete i tankarna rätt länge, säger Jonas.
Varje stol försågs med en ljuddämpande
skiva Sund absorbent i botten, under sittdynan. Den kläms helt enkelt fast i ramen och
behöver inte fästas på något annat vis. Placeringen gör att stol- och skoskrap direkt fångas
upp och dämpas. Varje bit är visserligen bara
350x350 millimeter, men totalt innebär de 25
kvadratmeter helt osynlig, men högst effektiv
ljuddämpning i kyrkorummet.
Jonas och Marcus talang för problemlösning kom också till användning i utformningen av ett kopplingsbeslag för kyrkstolarna. Det blev en metallbåge som fäster ihop
stolarna antingen på rad eller i vinkel – så att
några stycken tillsammans kan bilda till exempel en fast halvcirkel eller cirkel. På bågen

kan man dessutom enkelt fästa en kardborrebandförsedd skinnpåse att lägga psalmboken
i. Och trots beslaget är stolarna fortfarande
stapelbara, sex stycken på höjden, något som
Skallsjö kyrka särskilt hade efterfrågat.
Möbelverket var med i Skallsjö kyrka när
det nyrenoverade kyrkorummet invigdes och
fick ett särskilt tack från församlingen. Besökarna var nöjda och sade sig sitta bekvämt,
och kyrkan är nöjd med både stolarna och
ljuddämpningen de medfört.
– Det har blivit som ett helt nytt rum nu,
med fler funktioner, och väldigt behagligt
att vara i, tycker jag, säger Jonas. Jag brukar
sällan förhäva mig, men det var häftigt att se
stolen i kyrkan i rader, och kul att se hur folk
reagerade.
I deras möbelfilosofi finns ett uttalat
miljötänkande, ett intresse för traditionellt
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Fakta
Möbelverket

Möbelverket designar och tillver-

Marcus Sjögerén och Jonas

kar möbler till privatpersoner och

Olsson driver Möbelverket. Stor-

offentlig miljö. Stor vikt läggs vid

säljare är stolarna Josef och Lola

enkel och tidlös design, traditio-

samt skåpet MV15. Möblerna

nellt hantverk, lokal produktion

finns att köpa på Room, Möbel-

och ekologiskt tänkande.

galleri Anna, Meijers Möbler och
Tornbo Möbler.

De nya lokalerna i Göteborg består av showroom och prototypsnickeri. Nu
har Möbelverket dessutom plats och tid för produktutveckling.

”Man har blivit mer och mer medveten om
ljudet och ljuddämpning i kyrkor och andra
liknande offentliga rum de senaste åren.”

hantverk, gärna i närområdet. Till exempel
sys dynorna till Josef av en tapetsör i Ljungby
utanför Falkenberg på en gammaldags symaskin. Stolarna behandlas med pigmenterad
vaxolja som är miljövänligt. Och skinnet i
stolen är Elmoskinn från Svenljunga.
– I den mån vi kan försöker vi tänka på
miljön och på att använda duktiga lokala
tillverkare, säger Marcus.
Sedan flytten till lokalerna vid Sjöfartsmuseet har Möbelverket alltså gått in i en
ny fas. I stället för tillverkning i eget snickeri
görs nu allt i Tibro. Visserligen består lokalen
till viss del av en verkstad där Marcus och
Jonas gör prototyper och testar nya lösningar,
men merparten av sin tid vill de ägna åt
design och utveckling.
– När man gör första exemplaret av en stol,

då är det roligt, säger Marcus. Men när man
gör nummer 75 och ändå inte är klar och
inte tycker att det är så skoj, då är det dags
att gå vidare. Nu kan vi koncentrera oss på
formgivningen, men vi ställer samma krav på
tillverkarna som vi ställde på oss själva förut.
Jonas håller med.
– Det är viktigt att få tid att tänka. Den här
lokalen är perfekt för oss. Här har vi möjlighet att både snickra och produktutveckla.
Och att utgå från en egen skiss och gå in och
förverkliga den i prototypverkstaden ger en
kreativ gnista.
Snart lanseras en vidareutveckling av kontorsstolen Rima, som fått en kaxig överdimensionerad ryggkudde som ökar sittkomforten
ytterligare. De skissar också på detaljer som
nya beslag för beninfästningar. Fler sätt att få
med ljuddämpning i designen lär det också bli.

– I fortsättningen kommer vi alltid att försöka hitta möjligheter att använda absorbenter. Varför inte i barstolar till exempel? säger
Marcus.n

Jonas och Marcus lägger stor vikt vid detaljer som
material, färger och tyger.
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Tips och råd om snyggare ljud

Fråga oss om akustik
Hur gör vi för att för att få wow-effekt i vår mediaanläggning?
Vi svarar på dina frågor om akustiska lösningar.
ANN-CATRIN BJÖRNHEDE
Specialområde: Arkitekt/Inredning
Epost: ann-catrin@akustikmiljo.se
Telefon: 0703-84 40 18

Andreas Hultfeldt
Specialområde: Produkt/Marknad
Epost: andreas@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-51 27 83

BIRGITTA Langsbo
Specialområde: Kvalitet/Miljö
Epost: birgitta@akustikmiljo.se
Telefon: 0346-71 48 51

Björn melander
Specialområde: Akustik
Epost: bjorn@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-89 29 80
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På vårt jobb arbetar vi i öppet
kontorslandskap. Jag besväras ofta
av sorlet från mina kollegor och
undrar om det finns någon enkel
lösning för detta?

problem med att vissa röster kan
vara svåra att uppfatta. Finns det
något mer vi kan göra för att
förbättra akustiken?

ha en gardin som dämpning bakom
soffan?

Vanligaste problemen brukar vara felaktig placering

direktljud. Denna reflex bör du behandla så bredbandigt

Enklast är att behandla ljudet direkt vid källan för att på

av högtalare samt starka ljudreflexer från väggar, golv

som möjligt. En gardin absorberar tyvärr bara i diskanten

så vis dämpa reflexer och minska ljudutbredningen. Bra

och tak som inte behandlas bredbandigt. Se till att

medan övrigt frekvensområde lämnas obehandlat. Det

golv- och bordsskärmar med en ljudabsorberande kärna

högtalarna är placerad i ett fritt fält, dvs över huvudhöjd

är bättre att behandla denna reflex med en akustisk

gör stor skillnad. Vår nya serie ENTER® består av både

och riktade mot lyssnarna. Väggreflexerna dämpar ni ef-

lamellgardin som kan vinklas efter behov – kanske störs

golv- och bordsskärmar med en finurlig “L-design” som

fektivt med klass-A väggabsorbenter, tex SINGLE, NIVÅ

du även av starkt ljus ibland? Om möbleringen tillåter

gör att arbetsplatsen inte känns som ett instängt rum.

eller TRIPLE. Eftersom rummet inte har någon definie-

bör du även dra ut soffan en bit från väggen.

/Andreas

rad lyssningsposition placerar ni absorbenterna jämnt

/Björn

I och med den hårda ytan (glaset) bakom soffan får du
en stark ljudreflex som interfererar med högtalarnas

fördelat över väggytan i öronhöjd (när man sitter ned).

Jag jobbar som inredare och
får ofta frågan om takhängda
avskärmningar, exempelvis
mellan sittgrupper. Finns det
något alternativ till akustiska
Lamellgardiner?

Jag har en dotter med allergibesvär
och är därför noggrann med vilka
material jag inreder med. Är era
akustiktavlor ”allergisäkra”?

Våra akustiska stavar LOD är framtagna just för det än-

Akustiktavlorna är tillverkade av polyester- och växtfiber

träffar vägg och tak. LÄTT finns både i vitt eller svart

damålet. Dessa går dessutom att vinkla 0 – 45 grader.

som är helt fri från lim och bindemedel. Vårt material

utförande. Du kan dessutom välja mellan byglar för dikt

Stavarna monteras med en takskena och släpps en bit

EcoSUND® avger inga mätbara emissioner och är för

montage eller med en 50 mm luftspalt som förbättrar

från golvet för att underlätta städningen.

övrigt testad av SP – uppfyller brandtekniskt ytskikt,

absorptionen i det låga registret.

/Ann-Catrin

klass 1 mot obrännbart material. /Birgitta

/Björn

Vi har ett konferensrum där vi
ofta använder mediaanläggningen.
Efter att vi monterat in
undertaksplattor blev ljudet
bättre men fortfarande har vi

I mitt vardagsrum har jag ett
glasparti bakom soffan och
högtalarna placerade vid motsatt
vägg. Kan tyvärr inte ändra på
möbleringen. Räcker det med att

/Björn

Fler frågor? Möt oss på STHLM Furniture Fair den 7-11 feb. Du hittar oss i monter A36:50

Vi har precis köpt hus och tänker
inreda ett biorum I källaren. Vilka
absorbenter passar bäst till taket?
LÄTT bygelabsorbent är en bra och kostnadseffektiv
lösning för både vägg och tak. Absorbenterna placeras
enligt spegelmetoden, dvs där direktljudets förstareflex

FANTASIA

FANTASIA är en samling figurskurna
ljudabsorbenter som passar bra i lekfulla miljöer.

